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নিউ ইয়র্ক  নিটি মািব িম্পদ প্রশািি  

(HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION,HRA) 
      (Bengali) 
 

িাধারণ শুিানির নবজ্ঞনি এবং প্রস্তানবত নবনধতত মন্তবয র্রার িুত াগ 

 

আমরা র্ী প্রস্তাব রাখনি?  HRA  
এর $1700 এর বর্ধিত সমার্ধ ভাতা স্থায়ীকরণের প্রস্তাব করণে।  

 এই র্বর্ধ প্রেযন  বযত়ীত, $1700 ভাতা 30 জনু, 2021-এ শেষ  
হণয শেত  

 এবং র্প্র-COVID স্তণরর $ 900 ডলাণর র্িণর শেত। 

 

শুিানি র্খি এবং কর্াথায় হতত চতেতি?  র্নউ ইযকি  র্সটির মানব সম্পদ প্রোসন প্রস্তার্বত র্নযণমর জনয একটি 

সাবিজন়ীন শুনার্নর আণযাজন করণব। COVID-19-এর জনয, শুনার্নটা দরূবতীভাণব Zoom-এর মাধযণম10 শম, 

2021 সকাল10 টায অনরু্িত হণব। োরা শুনার্নণত অংেগ্রহে করণত ইচ্ছকু তারা এর মাধযণম শোগ র্দণত পাণরন: 

 
Zoom (নিনিও এবং অনিও): 

  
https://us02web.zoom.us/j/81765612347 

  

অথবা www.zoom.us এ োন, "একটি সভায শোগদান (Join a Meeting)"-এ, র্িক করুন এবং সাক্ষাণতর 

আইর্ড 817 6561 2347 প্রণবে করান। 
  

           ক াতির দ্বারা (শুধ ুঅনিও): 

  
 646-876-9923 
 
           র্মটিংণযর আইর্ড: 81765612347 

 

আনম র্ীিাতব প্রস্তানবত নবনধর উপর নিতের মতামত রাখতত পানর? প্রস্তার্বত র্বর্ধণত শে শকউ র্নম্নরূণপ 

র্নণজর মত রাখণত পারণবন: 

 

• ওতয়বিাইট-এর দ্বারা।NYC র্নযমর্বর্ধর ওণযবসাইট http://rules.cityofnewyork.us এর মাধযণম 

আপর্ন HRA শক মতামত জানাণত পাণরন। 

 

• ইতমতের দ্বারা। আপর্ন NYCRules@hra.nyc.gov-এ মতামত জার্নণয ইণমল করণত পাণরন। অনুগ্রহ কণর 

র্বষয পংর্িণত “সমার্ধ” কথাটি অন্তভুি ি করুন। 

 

• িার্ত াতগ। আপর্ন র্নণের ঠিকানায র্নণজর মতামত পাঠাণত পাণরন: 

 
HRA Rules 
c/o Office of Legal Affairs 
150 Greenwich Street, 38th Floor 

https://us02web.zoom.us/j/81765612347
http://www.zoom.us/
http://www.zoom.us/
http://rules.cityofnewyork.us/
mailto:NYCRules@hra.nyc.gov-এ
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New York, NY   10007 
 

অনুগ্রহ কণর র্বষযটি স্পষ্ট করুন শে আপর্ন সমার্ধ দার্বর ওপর মন্তবয করণেন। 

 

•  যাক্স। আপর্ন আপনার মন্তবয জার্নণয 917-639-0413 নম্বণর িযাক্স করণত পাণরন। অনুগ্রহ কণর র্বষয 

পংর্িণত “সমার্ধ” কথাটি অন্তভুি ি করুন। 

 

• শুিানিতত বক্তবয রাখার দ্বারা। আপর্ন 26 এর্প্রল অথবা তার আণগ 929-221-7220 নম্বণর শিান কণর 

অথবাNYCRules@hra.nyc.gov-শত ইণমল কণর শুনার্নণত কথা বলার জনয সাইনআপ করণত পাণরন। 

বিারা শে ক্রণম সাইনআপ করণবন শসই অনুোয়ী তাণদর ডাকা হণব এবং তারা র্তন র্মর্নট পেিন্ত কথা বলণত 

পারণবন। 

 

মতামত েমা কদওয়ার নর্ কর্াতিা িময়িীমা আতি? মতামত জমা করার শেষ তার্রখ 10 শম,2021 মধযরার্ি 

পেিন্ত। ডাকণোণগর মাধযণম শপ্রর্রত মতামত সহ সমস্ত মতামত 10 শম বা তার আণগ অবেযই HRA-এর কাণে পাঠাণত 

হণব। 

 

শুিানিতত অংশগ্রহণ র্রার েিয আমার িহায়তার প্রতয়ােি হতে র্ী হতব? শুনার্নণত আপনার শদাভাষ়ীর 

পর্রণষবা অথবা েরু্িসঙ্গত থাকার বযবস্থার প্রণযাজন হণল তা আমাণদর অবেযই জানাণত হণব। আপর্ন 

NYCRules@HRA.nyc.gov-এ ইণমল কণর আমাণদর জানাণত পাণরন। এোড়াও আপর্ন আমাণদরণক 

929-221-7220 নম্বণর শিান কণর জানাণত পাণরন। বযবস্থা করার পেিাপ্ত সময শপণত আণগ শথণক জানাণনার জনয 
অনুণরাধ করা হণচ্ছ। অনুগ্রহ কণর আমাণদরণক 26 এর্প্রল এর মণধয জানান। 

প্রস্তানবত নিয়তমর ওপর র্রা মন্তবযগুতো নর্ আনম কদখতত পানর?  আপর্ন অনলাইণন 

http://rules.cityofnewyork.us/ ওণযবসাইণট র্গণয প্রস্তার্বত র্বর্ধর উপর জানাণনা মন্তবযগুর্ল পেিাণলােনা করণত 

পাণরন। শুনার্ন হণয োওযার কণযকর্দন পণরই, প্রস্তার্বত র্বর্ধর র্বষণয অনলাইণন জমা শদওযা সমস্ত মতামণতর কর্প, 

র্লণখ জানাণনা সমস্ত মতামণতর কর্প এবং মুণখ জানাণনা মতামণতর একটি সারসংণক্ষপ HRA এর ওণযবসাইণট সমস্ত 

জনগণের জনয উপলভয করা হণব। 

 

HRA-কর্ এই নবনধ ততনর র্রার অিুতমাদি কর্ নদতয়তি? র্সটি সনণদর ধারা 603 এবং 1043 এবং র্নউ ইযণকি র 

সামার্জক পর্রণষবা আইণনর ধারা (New York Social Services Law) 141 অনুোয়ী HRA এই প্রস্তার্বত র্নযম 

ততর্র করার জনয অনুণমার্দত। 
 

আনম কর্াথায় HRA এর নিয়মাবেী কপতত পানর?  HRA এর র্নযমাবল়ী র্নউ ইযকি  েহণরর র্নযমাবল়ীর 68 নং 
টাইণটণল রণযণে। 

 

HRA এর নিয়ামর্ আতোতচয প্রস্তানবত  
র্বর্ধটি র্ক অন্তভুি ি  

? HRA েখন তার সবিণেষ তম র্নযন্ত্রক এণজন্ডা জার্র কণরর্েল তখন এই র্বর্ধটির কথা র্বণবেনা করা 
হযর্ন।  

mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
mailto:NYCRules@HRA.nyc.gov-এ
http://rules.cityofnewyork.us/
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নবনধ ততনর র্রার প্রনিয়া কর্াি নিয়ম দ্বারা নিয়নিত?  র্বর্ধ ততর্র বা পর্রবতি ন করার সমণয HRA-শক 

অবেযই র্সটি োটি াণরর1043 ধারায উর্ির্খত আবর্েযক েতি  শমণন েলণত হণব। র্বজ্ঞর্প্তটি র্সটি োটি াণরর ধারা1043-এর 

আবর্েযকতা অনুসাণর করা হণযণে। 
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প্রস্তানবত নবনধর নিনি এবং উতেশয িম্পনর্ক ত নববৃনত 

 

শম ২০২০ এ, র্নউ ইযকি  র্সটি সামার্জক পর্রণষবা  র্বভাগ ( New York City Department of Social 

Services, DSS)/মানব সম্পদ প্রোসন (Human Resources Administration, HRa) এর কর্মেনার 

অস্থায়ী জরুর্র র্নযণমর মাধযণম সমার্ধ ভাতার কমিসূর্েতটি পর্রবতি ন কণরর্েণলন ো অনযানয র্বষণযর সাণথ 

সমার্ধ বযণযর পর্রমাে বার্ড়ণযর্েল এবং োর মাধযণম COVID-19 মহামার়ী েলাকাল়ীন মারা োওযা স্বল্প 

আণযর র্নউ ইযকি বাস়ীরা এর দ্বারা আচ্ছার্দত হণযর্েল। জরুর্র র্নযণমর র্বধানগুর্লর অণনকগুর্ল েূড়ান্ত র্বর্ধ দ্বারা 

স্থায়ী করা হণযর্েল ো 31 আগস্ট , 2020-এ কােিকর হণযর্েল। 
 

বতি মাণন, শস্টট আইন শকবল $900 পেিন্ত সমার্ধ ভাতার আংর্েক ক্ষর্তপরূে প্রদান কণর। অনয অণথি, শস্টট দ্বারা $900 

পেিন্ত অথবা তার শেণয কম সমার্ধ ভাতার আংর্েক ক্ষর্তপূরে প্রদান করা হয র্কন্তু স্থান়ীয সামার্জক পর্রণষবা র্ডর্িক্ট 

দ্বারা $900-এর শবর্ে প্রদত্ত শেণকানও পর্রমাে সমূ্পেিভাণব স্থান়ীয িান্ড শথণক সরবরাহ করা হয। 

এই জরুর্র র্নযম, ো 120 র্দণনর জনয কােি করর্েল, উপলভয সমার্ধভাতা $900 শথণক $1700 পেিন্ত বৃর্ি কণরণে।  

HRA এর পণর পরবতী র্বর্ধ প্রেযণনর মাধযণম বর্ধিত ভাতা দ'ুবার বার্ড়ণযণে, প্রথমত 31 র্ডণসম্বর, 2020 এ বা তার 

আণগ প্রাপ্ত আণবদণনর জনয বা তার পণর 30 জনু, 2021 এ বা তার আণগ প্রাপ্ত আণবদণনর জনয। 
 

স্বল্প আণযর র্নউ ইযকি বাস়ীণদর শেষকৃণতযর প্রণযাজন শমটাণত অর্তর্রি তহর্বল সরবরাহ করার জনয অর্বর্চ্ছন্ন 

প্রণযাজণনর শপ্রর্ক্ষণত, HRA এখন $1700 ভাতার শপ্রাগ্রামটির স্থায়ী র্বষয ততর্র করণত র্নউ ইযকি  েহণরর র্নযম 68 

এর র্েণরানাম এর 13 অধযাণয সংণোধন করার প্রস্তাব র্দণযণে। 

 

এই র্বর্ধর জনয DSS/HRA এর কতৃি ত্ব র্নউ ইযকি  সামার্জক পর্রণষবা আইণনর 141 ধারা এবং র্নউ ইযকি  

র্সটি সনণদর 603 ও 1043 ধারায পাওযা োণত পাণর। 

 

নতুন পাঠযগুর্লণক র্নম্নণরখার্িত করা হণযণে। 

মুণে শদওযা পাঠযগুর্লণক [বন্ধন়ীর মণধয রাখা হণযণে]।  
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প্রস্তানবত নবনধর পাঠ্য 

 

র্নউ ইযকি  েহণরর র্নযমাবল়ীর 68 নং র্েণরানাণমর ধারা 13 এতদ্বারা র্নম্নরূণপ সংণোর্ধত: 

ধারা এর্। নিউ ইয়র্ক  শহতরর নিয়মাবেীর 68 িং নশতরািাতমর 13-02 ধারা নিম্নরূতপ িংতশাধি 

র্রা হতয়তি: 

13-02। \ [অস্থায়ী] িমানধ িাতায় বৃনি 

এই র্েণরানাণমর অধযায 2 এ র্বপর়ীত শেণকাণনা র্বধান থাকা সণেও,  30 জনু, 2021 তার্রণখ বা তার আণগ জমা 

করা আণবদণনর জনয, অধযায 2-এ বর্েিত কবর বযণযর জনয ভাতা ো DSS/HRA দ্বারা প্রণদয তা হণলা $1,700। 

অধযায 2-এর বর্েিত অনুোয়ী এই ভাতা কবর বযণযর জনয বযবহার করা শেণত পাণর, এই অধযাণযর ধারা 13-01-এর 

উপভাগ (a)-এর অনুণচ্ছদ (1) এবং (2) উণির্খত খরে সহ ো এরকম উপভাণগ উণির্খত স়ীমা র্নধিারে করার শক্ষণি 

র্বণবেনা করা হয না। 
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

শংিার্রণ 

অধযায় §1043(d)-এর অিুিরতণ 

 

নবনধর নশতরািাম: বনধকত িমানধ িাতার িময় বৃনির্রণ 

কর াতরন্স িম্বর:2021 RG 021  

নবনধ প্রণয়ির্ারী এতেনন্স:সামার্জক পর্রণষবা র্বভাগ(Department of Social Services) 

 

  আর্ম প্রতযযন করর্ে শে, এই অর্িস উপণর বর্েিত প্রস্তার্বত র্বর্ধ র্নউ ইযকি  র্সটির সনণদর ধারা 
1043(d) এর প্রণযাজন অনুোয়ী পেিাণলােনা কণরণে এবং উপণর বর্েিত প্রস্তার্বত র্বর্ধ: 

 

(i) আইণনর অনুণমাদনপ্রাপ্ত র্বধানগুর্লর উণেেয পূরেকণল্প খসড়া করা হণযণে; 

(ii) অনয শকানও প্রণোজয র্নযমর্বর্ধর র্বণরাধ়ী নয; 

(iii) েতদরূ সম্ভব বাস্তবসম্মত ও উপেুি, একান্তভাণব বর্েিত উণেেয অজি ণন সংর্ক্ষপ্তভাণব প্রে়ীত; 

এবং 

(iv) েতদরূ সম্ভব বাস্তব সম্মত ও উপেুি, র্ভর্ত্ত এবং উণেেয একটি র্ববরৃ্ত অন্তভুি ি কণর ো 
র্বর্ধটি এবং র্বর্ধ দ্বারা আণরার্পত আবেযকতার র্বষণয একটি স্পষ্ট বযাখা প্রদান 
কণর। 

 

/s/ STEVEN GOULDEN      তার্রখ:  29 মােি , 2021 

ভারপ্রাপ্ত কণপিাণরেন কাউণেল (Acting Corporation Counsel) 
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নিউ ইয়র্ক  নিটি কময়তরর অপাতরশি িংনিষ্ট অন ি (NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS) 

253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

শংিাপত্র / নবতিষণ 

িিতদর ধারা 1043(d) অিুিাতর 

 

নবনধর নশতরািাম: বনধকত িমানধ িাতার িময় বৃনির্রণ 

শরিাণরে নম্বর: HRA-29 

র্বর্ধ প্রেযনকার়ী এণজর্ে: মািব িম্পদ প্রশািি (Human Resources Administration) 

 

আর্ম প্রতযযন করর্ে শে, র্নউ ইযকি  র্সটি োটি াণরর ধারা 1043(d) এর প্রণযাজন অনুোয়ী এই অর্িস উপণর বর্েিত প্রস্তার্বত 

র্নযমটি র্বণেষে কণরণে, এবং উপণর বর্েিত প্রস্তার্বত র্বর্ধটি: 

 

(i) স্বতন্ত্র সম্প্রদায বা সম্প্রদাযসমূণহর জনয শবাধগময এবং সরল ভাষায শলখা হণযণে; 

 

(ii) র্বর্চ্ছন্ন র্নযর্ন্ত্রত সম্প্রদায বা সম্প্রদাযসমূণহর র্বর্ধটির র্নর্দিষ্ট উণেেয অজি ণনর জনয  সম্মর্তর খরে কম 

কণর; এবং 
 

(iii) প্রর্তকাণরর সমযস়ীমা শদয না কারে এটি শকাণনা লঙ্ঘন প্রর্তপাদন কণর না, লঙ্ঘণনর সংণোধন অথবা লঙ্ঘণনর 

জনয শে োর্স্তর বযবস্থা আণে তা সংণোধন কণর না। 

 

 

     /s/ Francisco X. Navarro       29 মােি , 2021  

শমযণরর অপাণরেন সংক্রান্ত অর্িস (Mayor’s Office of Operations)   তার্রখ 

 


